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Załącznik numer 1 do 
Zapytania Ofertowego 
w postępowaniu S2B/09/32 
Wzór umowy 

 
 

Umowa o świadczenie usług „Przedkomercyjnej analizy technologicznej” 
 

zawarta w dniu ... grudnia 2009 r. w Warszawie pomiędzy: 
Fundacją na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media” z siedzibą w 
Olsztynie (kod pocztowy 10-718) przy ul. Wilamowskiego 10, wpisaną do rejestru 
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 
pod numerem KRS 0000174579, posiadającą NIP 739-336-90-41, REGON 519573286, zwaną 
dalej „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez Macieja Marcina Witkowskiego, Prezesa Zarządu  
 
a  
................................................................... z siedzibą w …………. przy ul. ....................., wpisaną 
do …………………......... pod numerem ........., reprezentowaną przez: .................................... 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
Zważywszy że: 
 
1. w związku z realizacją Projektu „S2B Science 2 Business Inkubator Innowacyjności” w 

ramach działania 3.1 Inicjowanie Innowacyjności osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Zamawiający 
przeprowadził postępowanie w sprawie dostawy „Przedkomercyjnej analizy 
technologicznej” dotyczącej Pomysłu opisanego w Zapytaniu Ofertowym,  

2. w ramach powyższego postępowania Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, wobec 
czego Zamawiający dokonał wyboru tej oferty, 

3. wobec powyższego konieczne jest zawarcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
niniejszej umowy  

 
Strony zawarły umowę o następującej treści: 
 
§ 1. 
Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”) jest określenie zasad współpracy 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w zakresie wykonania przez Wykonawcę analizy 
pomysłu opisanego w Zapytaniu Ofertowym (zwanego dalej Pomysłem) i dostarczenia 
Zamawiającemu „Przedkomercyjnej analizy technologicznej” dotyczącej Pomysłu.  
 
§ 2. 
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1. Na mocy Umowy Zamawiający zamawia wykonanie „Przedkomercyjnej analizy 
technologicznej” Pomysłu (zwanej dalej Przedmiotem Umowy, w skrócie PU) zgodnie z 
dalszymi postanowieniami Umowy i według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
Zapytania Ofertowego a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższego na 
warunkach opisanych w Umowie.  

2. „Przedkomercyjna analiza technologiczna” powinna zawierać przede wszystkim: 
 
2.1 Rozszerzony opis technologii 
2.2 Technologiczna analiza wykonalności 
2.2. Technologiczna analiza konkurencyjna  
2.3. Ryzyka i ograniczenia technologiczne 
2.4. Finansowe aspekty związane z zastosowaniem, utrzymaniem i rozwojem technologii 
2.5. Trwałość zastosowanej technologii 
2.6. Technologiczne ryzyka biznesowe 
2.7. Możliwości zastosowania technologii dla innych zastosowań biznesowych 
 

 
§ 3. 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że PU zostanie wykonany przez osobę wskazaną w Ofercie 

oraz zgodnie z najlepszą wiedzą fachową i najwyższą starannością, jakiej wymaga dzieło 
tego rodzaju z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu PU (którejkolwiek 
części/elementu/fragmentu PU) do uwzględnienia wskazówek i zaleceń udzielanych przez 
Zamawiającego co do szczegółowego zakresu, którego powinien dotyczyć PU. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu prac 
nad dokonaniem PU, o zaistniałych trudnościach w dokonaniu PU, zasadności zmiany 
sposobu wykonywania PU oraz innych podobnych zdarzeniach. 
 

§ 4.  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania PU w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 
W tym terminie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu opinii o 
innowacyjności w formie elektronicznej na następujący adres Zamawiającego: 
biuro@science2business.pl oraz do wysłania Zamawiającemu opinii o innowacyjności w 
formie pisemnej na adres Zamawiającego wskazany w Zapytaniu Ofertowym.   
 
§ 5. 
1. Zamawiający jest uprawniony do żądania wprowadzenia uzupełnień, jeżeli PU nie zostanie 

wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy. Żądając wprowadzenia uzupełnień 
Zamawiający wyznaczy dodatkowy odpowiedni termin na  wykonanie tego obowiązku. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 2 dni od dnia jej 
zawarcia. 
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3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu PU przekroczy 3 dni Zamawiający będzie uprawniony do 
odstąpienia od Umowy. Odstąpienie w tym trybie nie wymaga uprzedniego wzywania 
Wykonawcy do wykonania PU ani wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie PU.  

4. Postanowienia ust. 1-3 nie uchybiają innym uprawnieniom przysługującym 
Zamawiającemu wynikającym z przepisów prawa.  

5. Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy mogą zostać złożone Wykonawcy drogą 
elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy wskazany w Ofercie. 
  

§ 6. 
1. Wykonawca przez pięć lat zobowiązuje się do nieujawniania oraz do niewykorzystywania 

w jakikolwiek sposób jakichkolwiek niedostępnych publicznie informacji uzyskanych w 
związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, w tym także dóbr intelektualnych 
uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy. Powyższy obowiązek 
dotyczy w szczególności: 
1) wszelkich informacji dotyczących Pomysłu, w tym zasad i sposobów działania 

rozwiązań ujętych w Pomyśle, oraz wszelkich jego cech i funkcji,   
2) planowanych zasad komercjalizacji Pomysłu. 
Informacje, o których mowa w niniejszym ust. 1 zwane są dalej Informacjami Poufnymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody wywołane na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszego § 
6.  

3. Zobowiązania wynikające z niniejszego § 6 zostają zaciągnięte zarówno wobec 
Zamawiającego jak i wobec Pomysłodawcy. Wykonawca zrzeka się uprawnienia do 
odwołania zobowiązań wynikających z niniejszego § 6 wobec Pomysłodawcy przez okres 
18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli takie uprawnienie przysługiwałoby mu 
zgodnie z obowiązującym prawem. 

4. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 5 niniejszego § 6, Zamawiający oświadcza, iż prawa 
do Informacji Poufnych w całości przysługują Zamawiającemu, Pomysłodawcy lub innym 
podmiotom. 

5. Jeżeli w wyniku wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy 
zostaną wypracowane przez Wykonawcę jakiekolwiek dobra intelektualne, Wykonawca 
niniejszym zobowiązuje się do tego, że w ramach wynagrodzenia przewidzianego w 
Umowie (tj. bez dodatkowego wynagrodzenia), według wyboru Zamawiającego i na jego 
żądanie: 
1) przeniesie na Zamawiającego w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie 

(uwzględniając charakter dóbr intelektualnych) prawa do dóbr intelektualnych 
wypracowanych przez Wykonawcę przy wykonywaniu Umowy albo  

2) udzieli Zamawiającemu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie 
(uwzględniając charakter dóbr intelektualnych) praw do bezterminowego 
wykorzystywania przez Zamawiającego takich dóbr intelektualnych oraz wyrazi zgodę 
na przenoszenie przez Zamawiającego takich praw na inne podmioty i/lub na dalsze 
udzielanie przez Zamawiającego takich praw innym podmiotom. 
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§ 7. 
1. Za wykonanie przez Wykonawcę PU przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 

………………….. (słownie: ……………………) złotych.  
2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie (po dokonaniu ewentualnych potrąceń, o których 

mowa w Zapytaniu Ofertowym) będzie płatne w terminie do 60 dni  (sześć dziesięciu dni) 
po otrzymaniu prawidłowo wystawionego/j faktury/rachunku przelewem na wskazane 
konto Wykonawcy. 

 

§ 8. 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu Umowy rozpatrywać będą sądy 

powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy i dla Zamawiającego. 
 
Zamawiający                                                                      Wykonawca 

 
 

       .................................                                                 ................................ 
 


